
 
Őszi zöldhulladék gyűjtési akció, 

kizárólag zalaegerszegi családi házas ingatlanok részére. 

 

Tisztelt zalaegerszegi lakosok!  

 

A 2020. évi őszi zöldhulladék gyűjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra: A 

szolgáltatás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történő 

zöldhulladék gyűjtés is megoldott. 

 

Fontos változás a zöldhulladék elszállítás során: 

 

- A kötegelt zöld hulladékot, csak igénybejelentést követően áll módunkban elhozni. 
A zöldhulladék elszállítást kérő ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyűjtési 

napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó 

ingatlanokat keresi fel és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok 

kerülnek térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes 

hulladékszállítási előfizetéssel. A zöldhulladékokat az időpont egyeztetéssel rendelkező átvételi 

napon, reggel 7:00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállítójárművel 

megközelíthető helyre.  

A bejelentett mennyiségtől függően a kötegelt ágak, gallyak elszállítása a következő 

munkanapokra áttolódhat. 

 

-Maximum 2m3 kötegelt gallyat, ágat, bokrot áll módunkban elhozni 

 

-Kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 2m hosszúságú kötegekben kérjük kihelyezni 

 

-Falevelet és füvet, lágyszárú növényeket bezsákolva (big-bag zsákban nem áll módunkban 

elhozni a hulladékot) 

Azon városrészeken, ahol a gyűjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék 

szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyűjtőedény is kihelyezhető. 

A begyűjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyűjtőszemélyzet csak a teljesen tiszta 

(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek 

tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenőrzésre kerül! 

A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyűjtőzsákot a helyszínen hagyjuk, a 

hulladékszállító kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett 

zsákok épségéért nem vállalunk felelősséget.  

Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetőség van házi komposztáló 

edény vásárlására, érdeklődni a Zala-Müllex Kft.-nél (Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) 

lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek 

betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok: 

Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 

Nyitva tartás 2020. október 1.-től: kedd-péntek 9-17, szombat 7:30-14 óráig, hétfő és 

vasárnap szünnap. 

 

 



 
A zöldhulladék szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, 
honlapunkon www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail címen lehet bejelenteni. Az 
igényeket a meghirdetett időpont előtti munkanapon 12.00. óráig lehet leadni. 

 

Gyűjtési napok 

 
2020. Október 19. Hétfő 

Andráshida, Hatháza,  

Vorhota, Erzsébethegyen: kizárólag a Teskándi u., Újhegyi u. és Erzsébethegyi u. 

 
2020. Október 27. Kedd  

 Botfa 

 Besenyő + Sugár u  

 

2020. November 02. Hétfő: 

Páterdomb + Belváros keleti részéből (Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u belvárosi része, 

Kinizsi u belvárosi része) 

 

2020. November 03. Kedd: 

 Zrínyi u. és környéke  

Kertváros 

 

2020. November 09. Hétfő: 

 Kaszaháza 

Gólyadomb 

 

2020. November 10 Kedd: 

 Becsali  

 Bazita 

 

2020.November 11. Szerda 

Belváros  

 

2020. November 16 Hétfő: 

 Ságod 

 Neszele 

 

2020. November 17. Kedd: 

Csács (hegyi rész nélkül) 

Bozsok (hegyi rész nélkül) 

 

2020. November 23. Hétfő: 

Landorhegy, (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z., 

Ősz u., Hegyközség és Helikon utcák). 

Továbbá az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint az Egerszeghegyi, Nagycsarit, Szívhegyi és 

Hóvirág utcák. 

Ola (Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utca és attól nyugatra ) 

 

2020. November 24 Kedd: 
 Nekeresd  

 Pózva  
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